10 ශ්රේණිය

(6.3) කථකලි නර්තන සම්ප්රදාය

කථකලි යනු
❖ කතා රවෘත්තියක් අභිනශ්යන් හා නෘතය ලීලාශ්වන් ඉදිරිපත්ත කරනු ලබන දෘශ්ය
කාවයයකි.
❖ ශ්ේව විශ්ේවාස මත පදනම්ප්ව ශ්මම නර්තන සම්ප්රදාය ආගමික පුද පූජා, ගැමි නැටුම්ප්
හා ගැමි නාටක ආරශ්යන් බිහි වූවකි.

රචලිත රශ්ේශ්

ශ්ක්රළය
❖ දක්ිණ භාරතශ්ේ ශ්ක්රළ රාන්තය ශ්මහි නිජ බිමය.
❖ ශ්චරුතුරුණි, ගුරුවායුර්, ශ්කාචින්, ත්රිවැන්රම්ප් ආදී රශ්ේශ් වල ශ්මය රචලිතය.

ආරම්ප්භය හා විකාශ්ය
❖ ශ්ක්රලශ්ේ ශ්ේව මන්දිර වල උරුමක්කාරයන් වූ චකියාර්වරුන් ග්රාමශ්ේව පූජා
වලදී ඉදිරිපත්ත කරන ලද භගවතී පිදීම, දුර්ගා ඇදහීම යනාදි ශ්ේව විශ්ේවාසයන් හා
බැඳි චකියාර්ුත්තතු, රබන්ධම්ප්ුත්තතු, ුඩි ආට්ටම්ප් වැනි පැරණි ගැමි නැටුම්ප් විශ්ශ්ේෂ
ශ්මහි ආරම්ප්භයට පාදක විය.
❖ ශ්ේව පූජා උත්තසව වලදී සමූහ වශ්ශ්යන් ඉදිරිපත්ත කරන ලද නර්තන අංඟ ුඩි
ආට්ටම්ප් වූ අතර, ඒකල වශ්ශ්යන් ඉදිරිපත්ත කල අංඟ චකියාර්ුත්තතු නම්ප් විය.

චකියාර්ුත්තතු

ුඩි ආට්ටම්ප්

❖ ශ්මම කතා වීර කතා හා ශ්ේව කතා අශ්රිතව ශ්ගාඩනැගුණි. එම නිසා ශ්මම නෘතය
හුශ්දක් තාණ්ඩව ලක්ෂණයන්ශ්ගන් සමන්විත විය.
❖ සේී චරිතද පිරිමින් විසින් ඉදිරිපත්ත කල අතර එවා ුම්ප්මි ආට්ටම්ප් නම්ප් විය.
❖ 16 ශ්වනි සියවශ්සේ ශ්ක්රළශ්ේ විසූ ශ්කාට්ඨාරක්කරශ්ේ තාම්ප්පුරම්ප් රාශ්ේශික රජු ශ්රී
රාමයන්ශ්ේ චරිතය අලලා රාමාට්ටම්ප් නමින් නාටය 8ක් නිර්මාණය කරන්නට විය.

රාමාට්ටම්ප්

❖ කැලිකට් හි සැශ්මාරින් රජු ශ්රී ක්රිෂේණා ශ්ේ චරිතය ඇසුශ්රන්

ක්රිෂේණාට්ටම්ප්

නිර්මාණය කරන ලදී.

ක්රිෂේණාට්ටම්ප්
❖ රාමාට්ටම්ප් අබිබවා ක්රිෂේණාට්ටම්ප් රසිේධ වීම ශ්හේතුශ්වන් රාමාට්ටම්ප් නැවත සකසේ
ශ්කාට ඉදිරිපත්ත ශ්කරිණි.
❖ රාමාට්ටම්ප්, ක්රිෂේණාට්ටම්ප් යන ගැමි නාටකද, චකියාර්ුත්තතු, ුඩිආට්ටම්ප් යන ගැමි
නර්තන වල ආභාසය ලබමින් මහාකවි වල්ලශ්තෝල් නාරායනශ්මනන් විසින්
කථකලි නර්තන සම්ප්රදාය නිර්මාණය කරන ලදී.

ඉගැන්වීම්ප් සිදුකරනු ලබන රධාන ආයතනය

ශ්ක්රළ කලාමණ්ඩලම්ප්

❖
❖
❖

❖ මහාකවි වල්ලශ්තෝල් නාරායනශ්මනන් විසින් 1930 දී ශ්ක්රළ කලාමණ්ඩලම්ප්
නම්ප් කථකලි උගන්වනු ලබන ආයතනය පිහිටුවා, ශ්මම නර්තනය රවර්ධනය
කිරීමට කටයුතු කශ්ල්ය.

කථකලි නර්තනශ්ේ රවීනයින්
•

ක්රිෂේණන් නායර්

• ුංජු නායර්

වර්තමාන ශ්ේදිකාව සඳහා කථකලි නර්තනය සකසේ කල ශිල්ීන්
•

උදය ශ්ංකර්

• රාම්ප්ශ්ගෝපාල්

සංගීතය හා වාදය භාණ්ඩ
❖ දක්ශිණ භාරතශ්ේ කර්ණාටක සංගීතය ආභාසශ්යන් ශ්මහි සංගීතය සකසේ වී
ඇත.
❖ ගීත ගායනා කරනු ලබන්ශ්න මලයාලම්ප් භාෂාශ්වනි.
❖ ගායකයන් ශ්දශ්දශ්නකි.
• රධාන ගායකයා : ශ්පාන්නනි
• අත්තවැල ගායකයා : සිංකිටි / සිංගිඩි
ශ්ලස හැඳින්ශ්ේ.
❖ ගීත ගායනශ්යන් ශ්තාරව කථකලි රඟ දැක්විය ශ්නාහැක.

වාදය භාණ්ඩ
ශ්චන්ඩා

❖ කථකලි නර්තනශ්ේ රධාන වාදය භාණ්ඩයකි.
❖ දවුශ්ල් හැඩයට සමාන ය.
❖ එක මුහුණතක් උඩ අතට සිටින ශ්සේ තබාශ්ගන වාදනය කරයි.
❖ ශ්කෝටු ශ්දකකින් සහ ඇතැම්ප් අවසේථා වල අතකින් සහ ශ්කෝටුවකින් වාදනය
කරනු ලබයි.

මේදලය

• තවත්ත එක් රධාන වාදය භාණ්ඩයකි.
• අවනේධ භාණ්ඩයකි.

ශ්චන්ගිලම්ප්

විශ්ාල රමාණශ්ේ පිත්තතල තලියකි.
ගායන කණ්ඩායශ්ම්ප් රධානියා විසින් අශ්ත්ත
එල්ලාශ්ගන ශ්කෝටුවකින් වාදනය කරයි.

ඉලතාලම්ප් / එලතාලම්ප්

ශ්ේශීය තාලම්ප් පටට වඩා තරමක් විශ්ාල
තාලම්ප්පටකි. සිංකිඩි විසින් වාදනය කරනු
ලැශ්ේ.

එඩැක්ක
උඩැක්කිශ්ේ ආකෘිය සහිත වාදය භාණ්ඩයකි. කශ්ර්
එල්ලාශ්ගන ශ්කෝටුවකින් වාදනය ශ්කශ්ර්.

ුම්ප්ූ
සුසිර වාදය භාණ්ඩයකි.

කථකලි නර්තනාංග
• ශ්ක්ලිුත්තතු
• මේදලශ්කලි
• ශ්තෝඩායම්ප්
• පුරප්පාඩි
• ශ්ම්ප්ලප්පදම්ප්
ශ්මම නර්තනාංඟ කථකලි සංදර්ශ්නයක අන්තර්ගතය.
❖ භගවත්තගීතාව, රාමායණය වැනි කාවය ග්රන්ථවල එන කතා රවෘත්ති ගායකයන්
විසින් ඉදිරිපත්ත කරනු ලබන අතර නර්තන ශිල්ීහු හසේත මුරා සහ අභිනය
ශ්යාදාශ්ගන ගයනශ්යහි අදහස නැටුශ්මන් නිරූපණය කරි.

ශ්ේෂ නිරූපණය
❖ ආහාර්ය අභිනශ්යන් ඉතා ශ්පාශ්හාසත්ත නර්තන සම්ප්රදායක් වන කථකලි නර්තන
සම්ප්රදාය තුළ චරිත වලට ගැලශ්පන ඉතා සංකීර්ණ ශ්ේෂ නිරූපණ ක්රම භාවිතා
ශ්වයි.
❖ ශ්මහි ශ්ේෂ නිරූපණ ශිල්පියා පත්තතුකාරන් ශ්ලස හැඳින් ශ්ේ.

❖ චරිත අනුව ශ්ේෂ නිරූපණ ක්රම 6කි.
• මිනික්ු

-

ඔප දමන ලද යන අරුත ශ්දයි.
කථකලි හි සාමානය ශ්ේෂ නිරූපණ ක්රමය යි.

• පච්චා

-

ශ්කාළ පැහැය වැඩි වශ්ශ්යන් භාවිතා කරයි.

• කත්ති

-

නාසශ්ය උඩ ශ්කළවශ්ර් සිට නළල ශ්දසට ියුණුවන
වක ගැසුණු පිහියක සේවරූපයක් ගන්නා නිසා පිහිය
යන අරුත ශ්දන කත්ති යන නාමය ශ්යදී ඇත.

• තාඩි

-

රැවුල යන අරුත ශ්දයි. සුදු, කළු, රතු රැවුල භාවිතා
ශ්වයි.

• කාරි

-

හාශ්සයෝත්තපාද ගණයට අයත්ත චරිත සඳහා ශ්මම ක්රමය
ශ්යාදා ගැශ්න්.

• ශ්ඩප්පු

-

නර්තන ශිල්පියා විසින් කරනු ලබන මූලික අංග
රචනය යි.

රංඟ වසේරාභරණ

• කිරීටම්ප්

-

හිස ඔටුන්න

• කළුතාරම්ප්

-

කරට පළඳිනු ලබන මාල

• ුප්පායම්ප්

-

උඩු කයට අන්ඳිනු ලබන අත්තදිග හැට්ටය

• උත්තතරීයම්ප් -

කරවටා ඉන දක්වා එල්ලා ඇි සිදු හා රතු පටි අගට
රවුම්ප් කණ්ණඩියක් සවි ශ්කාට ඇත.

• ශ් ෝර්

-

යටි කයට අඳින විශ්ාල ශ්රේදකි. ශ්මය උඩරට
නැටුශ්ම්ප් හඟල ශ්මනි.

සැකසුම :

උදානි රන්දුනු මහත්තමිය
නර්තන ගුරු උපශ්ේශ්ක,
ශ්වන්නප්පුව අධයාපන ශ්කාට්ඨාසය,
හලාවත අධයාපන කලාපය.

